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Anotace 

V předložené diplomové práci je popsána technologie odprášení vysokých pecí číslo 4  

a číslo 6 (VP4 a VP6) v Třineckých železárnách a.s. a zhodnocení její účinnosti  

pro zachycení tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Instalace nových látkových filtrů  

pro VP4 a VP6 v Třineckých železárnách a.s. byla prováděná v letech 2013 a 2014 jako 

součást programu na snížení prašnosti v okolí Třineckých železáren a.s., potažmo i v širším 

okolí města Třince. Cílem této diplomové práce je zhodnocení účinnosti filtrů 

pro zachycení TZL vypouštěných při odpichu surového železa z vysokých pecí 

v třineckých železárnách s hodnotou před zprovozněním technologie odprášení a dále 

s hodnotou stanovenou zákonem číslo 201/2012 Sb. v aktuálním znění o ochraně ovzduší. 

Klíčová slova 

Vysoká pec; tuhé znečišťující látky; látkový filtr, vzdušina 

Summary 

In this thesis is described technology dedusting of blast furnace No. 4 and No. 6 (VP4 and 

VP6) in Trinec Ironworks as and evaluate its effectiveness for the capture of dust into the 

air. Installation of new fabric filters for VP4 and VP6 in Třinecké ironworks as was carried 

out in 2013 and 2014 as part of a program to reduce dust around Trinec Ironwoks and, by 

extension, in the wider area of Trinec. The result of this thesis is to evaluate the 

effectiveness of filters for capturing PM with the value before starting the dust removal 

technology and the value assumed in the project documentation action. 

Keywords 

Blast furnace; solid polluting substance; fabric filter, air mass 
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Seznam použitých zkratek 

 

BAT  „Best Available Techniques“ v překladu nejlepší dostupné techniky 

DPH  daň z přidané hodnoty 

EO  elektroodlučovač 

IPPC „Integrated Pollution Prevention and Control“ v překladu 

integrovaná prevence a omezování znečištění 

KKO  kyslíkovo-konvektorová ocelárna 

LF  látkový filtr 

PMN  pracovní měřidlo nestanovené 

TZL  tuhé znečišťující látky 

TŽ a.s.  Třinecké železárny, a.s. 

VP4  vysoká pec číslo 4 

VP6  vysoká pec číslo 6 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Již od doby železné (750 – 450 př. n. l.) je výroba železa úzce spjatá s vývojem 

společnosti, ať z hlediska ekonomického či technologického. Právě v této době člověk 

objevil technologii výroby železa, dokázal jej získávat z železonosné rudy (např. hematit 

Fe2O3), ale zejména dokázal využít jeho vlastností a využívat na nástroje a zbraně, které 

dále výrazně ovlivnily celý vývoj lidstva. 
1-3 

Výroba železa dále provázela lidstvo a byla postupně zdokonalovaná 

a soustřeďovaná do míst, která byla bohatá na suroviny nutné pro výrobu železa – zejména 

tedy železná ruda a zdroj energie. Dříve se využívalo uhlí, později koks. Vznikl vlastní 

vědní obor nazývaný metalurgie. 
1-6

 

V České republice byla výroba železa před rokem 1989 soustředěná de facto  

do tří míst – Kladno, Ostrava a Třinec. V těchto městech byly vystavěny velké  

podniky - železárny, které zajišťovaly výrobu železa, popřípadě dále prováděly jeho 

zušlechťování a zaměstnávaly desetitisíce lidí. V dnešní době je v podstatě jedinou 

prosperující společností pro výrobu železa podnik v městě Třinci – Třinecké železárny a.s., 

které měly oficiálně první odpich surového železa 1. 4. 1839. 
7 

Vliv vlastní výroby železa na životní prostředí nebyl v dřívějších dobách brán 

na zřetel, neboť jediným sledovaným kritériem bylo množství vyrobeného železa. Toto 

hledisko si však po čase začalo vybírat svou daň, a to nejen vlivem přímým (zdevastovaná 

krajina po těžbě železonosné rudy a uhlí), ale i nepřímým, a to zhoršením životního 

prostředí v lokalitách výroby železa, které se projevilo na zdravotním stavu obyvatel 

žijících v místě výroby železa. 

Výroba železa za poslední desetiletí nedoznala zásadních změn, avšak z hlediska 

environmentálního dochází v poslední dekádě k obrovskému tlaku na snižování množství 

vypouštěných nebezpečných látek do životního prostředí. Veškeré technologické postupy 

jsou sledovány, množství vypouštěných látek měřeno a pod hrozbou ekonomických 

nástrojů snižováno. 
8
 

I proto došlo v posledních cca čtyřech až pěti letech v Třineckých železárnách a.s. 

k velkým investičním akcím v hodnotách miliard Kč, které mají za úkol snížit vliv provozu 

Třineckých železáren a.s. na životní prostředí. Odprášení VP4 a VP6 patří mezi poslední 
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dokončený ekologický projekt v Třineckých železárnách a.s. a jeho hodnota přesáhla jednu 

miliardu korun bez DPH.  

Předložená diplomová práce shrnuje skutečné naměřené hodnoty vypouštěných 

tuhých znečišťujících látek za látkovými filtry pro vysoké pece VP4 a VP6 v Třineckých 

železárnách a.s. Hodnoty emitovaných TZL jsou udávány jako hmotnostní podíl v mg m
-3

 

nosné vzdušiny. Zdrojem TZL je provoz vysokých pecí. 

Cílem diplomové práce je: 

 stručný popis výroby železa ve vysoké peci, 

 zhodnotit účinnost nových látkových filtrů, 

 vyhodnotit a posoudit data z garančního měření účinnosti látkových filtrů 

s hodnotami před instalací filtrů a s hodnotami požadovanými zákonem  

č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v aktuálním znění.  
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2 SOUČASNÝ STAV VÝROBY ŽELEZA 

Železo je druhý nejrozšířenější kov na Zemi a lidstvo systematický železo využívá 

od doby železné. Čisté železo se z železonosné rudy získává pomocí redukční reakce ve 

vysokých pecích. Mezi nejznámější horniny obsahující železo patří již zmíněný hematit 

(Fe2O3), pyrit (FeS2), magnetit (Fe3O4) nebo limonit (Fe2O3 . x H2O). 
9-11 

Redukční reakce výroby surového železa probíhá ve vysoké peci. Jedná se 

o šachtovou pec, kde dochází k silné exotermické reakci oxidu železa s uhlíkem 

a struskotvornými látkami. 
12, 13

 Vlastní výroba železa ve vysoké peci probíhá nepřetržitě. 

Průběžně dochází k vsázce materiálu (železné rudy, koksu a struskotvorných látek, 

například vápenec). A po potřebných časových úsecích, kdy dojde ke všem chemickým 

reakcím, dojde k vypuštění železa z vysoké pece. Tomuto kroku se říká odpich. Tekuté 

železo je vypouštěno a teče žlabem. 
12-14 

Na obrázku 1 lze vidět pohled na prostor vysoké 

pece číslo 6 v době odpichu.
 
 

 

Obrázek 1: Vysoká pec číslo 6 v Třineckých železárnách a.s. 
15 
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Chemická reakce popsaná níže (Rovnice 1) popisuje spalování koksu na oxid 

uhličitý (CO2). To probíhá ve spodní části vysoké pece, v místech, kde dochází k vhánění 

předehřátého vzduchu ze zařízení zvaného ohřívače větru.
 12, 13, 14

 

 C + O2 → CO2  (1) 

Jedná se o exotermickou chemickou reakci, díky které dochází ke zvýšení teploty 

tavící zóny vysoké pece až na teplotu cca 2 000 °C a díky této teplotě dochází k roztavení 

surového železa a vzniku strusky. Struska je při výrobě železa považovaná za odpadní 

materiál, ale zároveň slouží jako ochrana roztaveného železa (taveniny) před zpětnou 

chemickou reakcí, tzv. oxidací kyslíkem. Plave na povrchu taveniny a při odpichu je nutno 

tyto vrstvy oddělit. Chemická reakce vzniku strusky je popsaná níže (Rovnice 2). 
12-14

 

 SiO2 + CaO → CaSiO3  (2) 

Ve vyšší části vysoké pece, kde jsou teploty nižší, dochází k nepřímé redukci oxidů 

železa (Fe2O3 a Fe3O4) oxidem uhelnatým (CO) a k redukci vápence (CaCO3) na oxid 

vápenatý (CaO) a oxid uhličitý (CO2) (Rovnice 3 - 5). 
12-14

 

 3 Fe2O3 + CO → 2 Fe3O4 + CO2  (3) 

 Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2 (4) 

 CaCO3 → CaO + CO2  (5) 

V teplejší části vysoké pece se redukuje vzniklý oxid železnatý (FeO) (Rovnice 6). 

Při této chemické reakci vzniká surové železo (Fe) ve formě taveniny a oxid uhelnatý 

(CO). Zároveň dochází k nedokonalému spalování koksu (C) za vzniku oxidu uhelnatého 

(Rovnice 7). 

 FeO + CO → Fe (s) + CO (6) 

 C + CO2 → 2 CO  (7) 

Ve spodní části vysoké pece, kde jsou teploty nejvyšší (1800 – 2000 °C) dochází 

k přímé redukci oxidů železa (Fe2O3) uhlíkem (Rovnice 8). 
12-14

 

 Fe2O3 + 3 C → 2 Fe (s) + 3 CO  (8) 

Na obrázku 2 je znázorněno technologické schéma vysoké pece včetně popisu 

nepřímých a přímých redukcí. 
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Obrázek 2: Technologické schéma vysoké pece 
12 

Potřeba odsávání TZL vzniká právě v době odpichu surového železa z vysoké pece, 

kdy dochází k nadměrné prašnosti. Odsáváním znečištěné vzdušiny pomocí podtlakového 

vzduchotechnického zařízení se odvádí TZL mimo prostor pobytu pracovníků a tím se 

zlepšuje jejich pracovní prostředí, které je již i tak zatíženo vysokou teplotou, ale zároveň 

nedochází k úletu do prostoru větrané haly vysoké pece a dále do životního prostředí. 
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3 ODPRÁŠENÍ VYSOKÝCH PECÍ 

Opatřením k omezení emisí prachu z odlévání je překrytí licích žlabů 

odnímatelnými kryty a odsáváním vzniklých tuhých nečistot, prachu a popílku 

vznikajícího při výrobě surového železa ve vysoké peci z nejvíce exponovaných míst. 

Hlavními místy k odsávání v hale odlévárny jsou odpichový otvor, separátor strusky  

(tj. konec hlavního železového žlabu, kde se odděluje kov od strusky) a kyvné železové 

a struskové žlaby. 
16 

Účelem stavby látkových filtrů pro vysoké pece VP4 a VP6 v Třineckých 

železárnách a.s. je snížení úletu prachových emisí z provozu vysokých pecí při odlévání 

surového železa pod hodnotu stanovenou zákonem číslo 201/2012 Sb. v aktuálním znění o 

ochraně ovzduší. Zároveň je součástí stavby látkových filtrů instalace nových ventilátorů, 

které mají vést ke snížení hlučnosti provozu filtračního zařízení.  

3.1 Původní systém odprášení VP4 a VP6 

Před realizací nového systému odprášení vysokých pecí VP4 a VP6 v Třineckých 

železárnách a.s., bylo odprášení prováděno pomocí elektroodlučovačů, které byly společné 

pro obě pece. Odsávání bylo zajišťováno axiálním ventilátorem o průtoku vzduchu  

až 630 000 m³ hod
-1

. Toto odprašovací zařízení bylo v provozu od roku 1991 a sloužilo 

pouze pro vysokou pec číslo 4 a od roku 1994 i pro vysokou pec číslo 6.
 
 

Zachycené odprašky byly následně mokrou cestou odváděny do usazovacích Dorrů, 

kde došlo k oddělení nosné vody a po vysušení byly dále zpracovávány v procesu výroby 

železa na provoze Aglomerace v Třineckých železárnách a.s.
 
 

Funkce původních elektroodlučovačů spočívala na principu dvou elektrod 

napojených na zdroj stejnosměrného proudu. Vždy jedna elektroda je kladná (anoda), která 

do prostoru emituje volné elektrony a druhá elektroda je záporná (katoda) a ta volné 

elektrony přijímá. Při spuštění elektroodlučovače a průchodu TZL skrze prostor elektrod 

dochází k emitaci volných elektronu z katody, které způsobují ionizaci TZL, které se 

začínají shlukovat na stejně záporně nabitých částicích prachu. Tyto shluky TZL a popílku 

jsou dále přitahovány elektromagnetickou silou na elektrodu s opačným nábojem – anodu, 

kde dochází k usazování TZL. Po určité době dojde k zanesení anody TZL a je nutné 
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provést regeneraci elektroodlučovače. Ta se provádí vypnutím zdroje proudu a následným 

mechanickým poklepem dochází k uvolnění prachových částic do spodní části filtru, kde 

jsou kuželové výsypky a pomocí redlerových dopravníků pryč mimo prostor filtrů. Hlavní 

podmínkou pro správnou funkci elektroodlučovačů je použití stejnosměrného proudu, 

neboť při použití běžného střídavého proudu by docházelo k neustálému přepólování 

elektrod (v České republice je frekvence stanovená na 50 Hz) a tím by nedocházelo 

k usazování TZL na anodě. 

Pohled na původní systém odprášení pomocí elektroodlučovačů je znázorněn na 

obrázku 3. V součastné době je již celé zařízení elektroodlučovačů kompletně 

demontováno a to včetně komínu.
 
V rámci měření tuhých znečišťujících látek za provozu 

elektroodlučovačů byly před EO naměřené hodnoty až 1 g m
-3

 TZL (průměrně při každém 

odpichu 0,5 g m
-3

) a za elektroodlučovačem maximálně 12 mg m
-3

 (průměrně 10 mg m
-3

) 

16
, což jsou hodnoty, které překračují současné platné limity stanovené zákonem číslo 

201/2012 Sb. v aktuálním znění o ochraně ovzduší. 

Vzhledem k nedodržení zákonných požadavků bylo proto přistoupeno na instalaci 

nového filtračního zařízení. V souladu se systémem řízení BAT (Best Available 

Techniques) byla navržena pro každou vysokou pec vždy jedna samostatná filtrační 

jednotka. Díky tomuto způsobu je možno provozovat každý samostatný látkový filtr ve 

výkonu odpovídajícímu potřebě výroby železa, popřípadě filtrační zařízení úplně vypnout, 

například v době odstávky jedné z pecí. 
16
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Obrázek 3: Snímek původního elektroodlučovače pro VP4 a VP6 
16 

3.2 Nové odprášení VP4 a VP6 pomocí látkových filtrů 

Záměrem realizované investiční akce Třineckých železáren a.s. pro výstavbu 

nových filtrů pro vysoké pece VP4 a VP6  bylo snížení emisí prachu z odlévání surového 

železa. Realizací nových látkových filtrů pro VP4 a VP6 v Třineckých železárnách a.s. 

došlo ke změně způsobů odsávání exponovaných míst pomocí odnímatelných krytů.  

Vlastní stavba látkových filtrů pro VP4 a VP6 byla zahájená srpnu roku 2013 a do 

zkušebního provozu byla uvedena v červnu roku 2014. Stavbě předcházely projekční práce 

a vyřizování územního rozhodnutí a stavebního povolení v celkové délce přibližně 3 let. 
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Na obrázku 4 je znázorněno dispoziční schéma celého zařízení odprášení vysokých 

pecí číslo 4 a 6 a to včetně rozmístění jednotlivých technologických částí. 

 

Obrázek 4: Dispozice stavby látkových filtrů pro VP4 a VP6 
17
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Zpracovatel projekční části byla projekční kancelář Hutní Projekt Ostrava, a.s., 

která se historicky zaměřovala na technologie spojené s vysokými pecemi v celé České 

republice i v zahraničí. 

Generálním dodavatelem celé stavby a zejména filtračního zařízení byla společnost 

ZVVZ Enven-Engineerig a.s., která patří k největším dodavatelům ekologických staveb 

v České republice, ale zároveň se podílí i na realizaci velkých zahraničních staveb. 
16, 17

 

 Jak tedy vyplývá, celá investiční akce Třineckých železáren a.s. trvala od návrhu 

instalace nového filtračního zařízení po uvedení zařízení do plného provozu přibližně 5 let 

a při investici přesahující 1 mld. korun byla pro Třinecké železárny a.s. jednou z klíčových 

investičních akcí.  

Účelem stavby je snížení úletu prachových emisí z provozu vysokých pecí při 

odlévání surového železa a rovněž minimalizace hlučnosti z provozu vysokých pecí.  

3.3 Popis filtrační technologie 

Akce rekonstrukce odprášení odléváren VP4 a VP6 v Třineckých železárnách a.s. 

byl realizován primárně pro zkvalitnění odsávání licích plošin vysokých pecí číslo 4 a 6. 

Projekt byl navržen tak, aby každá vysoká pec byla odsávána samostatnou filtrační stanicí, 

jak je na obrázku číslo 4 vidět. Vlevo je filtrační skříň pro vysokou pec VP4, napravo dole 

je vidět filtrační skříň pro vysokou pec VP6.  
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Obrázek 5: Pohled na filtrační komory LF4 a LF6 

Látkové filtry (Obrázek 6) jsou zařízení, která suchou cestou zachycují znečišťující 

částice z nosné vzdušiny. Nosná znečištěná vzdušina je přivedena vzduchotechnickým 

potrubím do boční skříně filtru, kde vlivem změny průměru (jeho zvětšení) dochází ke 

snížení rychlosti nosné vzdušiny a tím k prvotnímu usazení nejhrubších znečišťujících 

látek na dno výsypky. Dále pak znečištěná vzdušina pokračuje k podvěšeným filtračním 

hadicím, kde na jejich povrchu dochází k usazování zbylých znečišťujících částic a takto 

vyčištěná vzdušina je odváděná podtlakovým potrubím dál mimo skříň filtru do komína. 

Při správné funkci látkového filtru dochází k rovnoměrnému usazování prachu na 

látkovém filtru, který je nutno v pravidelných intervalech regenerovat pomocí sušeného 

tlakového vzduchu, který se vhání do hadic pomocí Venturiho trubice. Tímto krátkým 

pulsem stlačeného vzduchu dojde k odpadnutí zachycené vrstvy TZL. Ty padají na dno 

výsypky, kde jsou pomocí automatických dvouklap odváděny do podvěšeného redlerového 

dopravníku. Celý systém látkových filtrů pracuje plně automaticky a zajišťuje nepřetržitým 

snímáním tlakových poměrů ve filtru, aby nedocházelo k časté regeneraci, neboť právě 

malá vrstva filtračního koláče zvyšuje účinnost vlastního filtru.  
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Obrázek 6: Průřez látkovým filtrem 
17 

Jelikož je provoz vysokých pecí nepřetržitý, systém odprášení byl již ve fázi 

 projektu připraven pro možnost záskoku filtrační technologie pomocí záskokového potrubí 

pro případ havárie jedné z filtračních stanic.   

Pro případ poruchy vodní cesty je v technologii odsunu odprašků začleněn havarijní 

odsun odprašků suchou cestou do připravených kontejnerů.
 16

 

Odsávaní vzdušiny společně s TZL z prostoru licích plošin zabezpečuje tahový 

radiální ventilátor. Každá filtrační stanice má svůj samostatný tahový ventilátor. Ventilátor 

je poháněn pomocí elektromotoru napájeného prostřednictvím frekvenčního měniče 

umístěného v nově zbudované elektrorozvodně umístěné v prostoru pod látkovými filtry. 

Při 100% výkonu dokáže ventilátor odsávat až 630 000 m³ znečištěné vzdušiny.  
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Na obrázku 7 je podhled na výsypky zachycených TZL pod látkovým filtrem 

pro vysokou pec číslo 4 a redlerové dopravníky. Veškery provoz probíhá plně automaticky 

a je pouze kontrolován z velínu. 

 

Obrázek 7: Pohled na výsypky a redlerový dopravník LF pro VP4 

Pro zamezení šíření nadměrné hlučnosti do okolí je mezi ventilátorem a komínem 

vřazen buňkový tlumič hluku. Jedná se o zvětšenou komoru vyplněnou malými bloky 

z akusticky pohltivého materiálu. Ze znalosti místních poměrů z doby realizace je hlučnost 

nových ventilátorů při 100% výkonu na úrovni cca 15 – 20 % oproti původnímu 

ventilátoru. 

Na obrázku číslo 8 je pohled na detail hlavy čisté vzdušiny LF pro vysokou pec 

číslo 4. Pod slzičkovým plechem jsou umístěný komory čistého plynu a vlastní koše 

s látkovým filtrem. Ty jsou umístěny v tzv. Penthouse, což jsou krycí nástavby 
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na filtračních skříních. Slouží například k údržbě filtračního zařízení, k výměně rukávců 

látkových filtrů apod.  

 

Obrázek 8: Detail filtrační hlavy čisté vzdušiny pro VP4 

Vlastní rukávce látkového filtru mají válcový tvar a jsou vyrobeny ze syntetického 

materiálu, který je nasazen na pozinkované koše. Ty v podstatě tvoří nosnou kostru 

látkového filtru a udržují tak jeho tvar.  

V případě, že dojde ke snížení průtoku vzduchu látkovým filtrem, z důvodu 

například jeho ucpání, dojde k jeho regeneraci pomocí tlakového vzduchu. Vzhledem 

k velice nízké objemové hmotnosti zachycených TZL musí být stlačený vzduch používaný 

pro regeneraci filtrů dokonale vysušen. V případě mokrého vzduchu by mohlo dojít ke 

vzniku slepenců TZL a dojít k úplnému ucpání a tím i k znehodnocení celého rukávce. V 

případě poruchy způsobené roztržením rukávce, dojde ke změnám tlaku v potrubí a řídící 

obsluze na velínu je automaticky hlášena porucha. 

V minulosti byl v případě provozu elektroodlučovačů u výsypek před jejich 

demontáží několika centimetrový nános prachu z odsávaného zařízení a okolí bylo 

zatěžován nadměrným hlukem ventilátoru. Ačkoliv je zařízení látkových filtrů pro VP4 
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a VP6 již přibližně osm měsíců v nepřetržitém provoze, je prostředí jak pod filtračními 

skříněmi u redlerových dopravníků, tak i přímo v Penthouse čisté jak bylo velmi dobře 

patrné i z předchozích obrázků 7 a 8.  

Obrázek 9 je hrubé technologické schéma odprašovací technologie, kde je patrno, 

že jedna filtrační sestava látkového filtru obsahuje celkem osm filtračních komor. Dále je 

patrn odsun odprašků a zapojení vzduchotechnického zařízení. 
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Obrázek 9: Celkové technologické schéma odprášení VP4 a VP6 
17 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

Během dokončovacích prací a zkušebním provozu probíhaly jednotlivé měření 

průtoků potrubí, zachycení TZL. Vlastní garanční měření emisí tuhých znečišťujících látek 

dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění proběhlo v lednu 2015 

a bylo prováděno zkušební laboratoří EVECO, s.r.o., která je akreditovaná ČIA dle 

ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005 a je držitelem autorizaci k měření emisí MŽP č.j. 

1132/740/06/HI a osvědčení o akreditaci číslo 670/2014. Vedoucím pracovníkem pro 

vlastní měření byl pan Milan Kořenský a technici měření Ing. Simona Kubíčková a pan 

Milan Palus za společnost EVECO, s.r.o. a Radoslav Raclavský jako technický dozor 

investora pro akci „Odprášení vysokých pecí VP4 a VP6 v Třineckých železárnách a.s.“. 

Účelem provedeného měření bylo, zda je navržené a realizované zařízení pro odsávání 

vysokých pecí VP4 a VP6 schopno plnit garantované emise tuhých znečišťujících látek 

emisí. 
16-20 

4.1 Metodika vzorkování 

Emise jsou odsávány od vysokých pecí podtlakovým potrubím do látkových filtrů 

pro vysokou pec číslo 4 a 6. Podtlak v odsávacím potrubí zajišťuje vzduchový radiální 

ventilátor BCS/2 2040, W100% o jmenovitém průtoku vzduchu Qv= 143,1 m³ s
-1

. 

V tabulce 1 je uveden soupis všech použitých měřících zařízení, které byly použity 

pro stanovení účinnosti látkových filtrů pro vysokou pec číslo 4 a 6. 
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Tabulka 1: Seznam použitých měřících nástrojů
   

Identifikace zařízení Kategorizace 

Prandtlova trubice 3 000 mm, 2 500 mm PMN 

Stopky elektronické, CASIO PMN 

Barometr AirFlow, model DB1 PMN 

Metr svinovací délky 5 m PMN 

Vlhkoměr Bartec, model Hygrophil 4220 PMN 

Mikromanometr AirFlow PVM 100 PMN 

Teploměry Anritherm PMN 

Teploměrná čidla Anritsu PMN 

Sestava filtru PMN 

Odsávací hadice PMN 

Sondy PMN 

Kalibrované clonky PMN 

Dmychadla PMN 

Transformátory PMN 

Regulátory PMN 

U manometru PMN 

Váhy PMN 

Sušárna PMN 

Způsob zapojení měřící sestavy ve výfukovém potrubí za látkovým filtrem vysoké 

pece je znázorněn na následujícím obrázku 10. 
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Obrázek 10: Gravimetrická měřící aparatury pro odběr reprezentativního vzorku 
18 

Schéma Prandtlovy trubice je uvedeno na obrázku 11. Jedná se o zařízení pro 

měření rychlosti proudění vzdušiny na základě rozdílu tlaku ve sloupci.  

 

Obrázek 11: Schéma Prandtlovy trubice 

4.2 Metodika měření 

Vlastní měření vypouštěné vzdušiny a odběr vzorků byl prováděn vždy 

na výfukovém potrubí za látkovým filtrem pro vysokou pec číslo 4 a 6 v areálu Třineckých 
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železáren a.s. Jednalo se o vzduchotechnické potrubí obdélníkového průřezu o rozměrech 

3142 * 2492 mm. Minimální požadovaná délka uklidňujícího kusu vzduchotechnického 

potrubí před měřícím místem byla stanovena na 19,6 m. Ve skutečnosti byla během 

garančního měření emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší délka uklidňujícího kusu 

pouze 2,0 m, což ale nebylo v souladu s ČSN ISO 10780 Stacionární zdroje emisí – Měření 

rychlosti a průtoku plynu v potrubí. Celkem bylo na potrubí instalováno osmnáct měřících 

míst (obrázek 11).  

 

Obrázek 12: Průřez měřením VP4 (VP6) 

Pro měření hodnot tlaku byl použit barometr AirFlow, typ DB1, který má 

následující parametry: 

Model:    DB1 

Měřící rozsah:   0 až 2000 mbar absolutně 



Radoslav Raclavský: Zhodnocení účinnosti látkového filtru VP4 a VP6 v TŽ a.s. 

 

2015            21 

Citlivost:    1 mbar 

Maximální přetížení:   4 bar 

Displej:    LCD 4 číslice, 7 segmentů  

Přesnost: 

Barometrický tlak:   700 - 1100 hPa = <1% Rozsah měření, ± 1 digit 

Absolut tlak:    -1000 ... 0 ... + 2000 mbar = <0,5% FSP, ± 1 digit 

Tlak rozdíl:    -200,0..0 ... + 200,0 mbar = <0,5% FSP, ± 1 digit 

Tlak rozdíl:    -2000 ... 0 ... + 2000 mbar = <0,5% FSP, ± 1 digit 

Rozhraní: sériové   (RS 232) a analogové (-0,5 ... 1 V nebo 0 ... + 1V) 

Paměť:    750 naměřených hodnot 

Napájení:    9 V bloková baterie, nebo síťový adaptér 

Provozní    spotřeba: 0,09 W 

Sensor:    piezoelektrický 

Teplotní rozsah:   automaticky kompenzován 0-50 °C 

Rozměry:    150 x 80 x 30 mm 

Hmotnost (včetně baterie):  cca. 250 g 

 

Vlhkost vzdušiny byla měřená vlhkoměrem Hygrophill 4220, výrobce BARTEC, 

který funguje na principu psychrometrického měření vlhkosti plynů metodou náporového 

paprsku. Níže jsou uvedeny základní parametry přístroje: 

Model:    Hygrophil 4220 

Měřící čidla:   Pt 100/ 4 vodič dle DIN IEC 751 

Přesnost výpočtu:  ≤ 0,01% 

Doba výpočtu cca:  2s 

Doba ustálení:    t90 = 90 s (při SH-skok z 10 na 190 g kg
-1

) 

Průtok plynu/vzduchu max:  14 Nl min
-1 
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Přívod vody max:   25 ml h
-1

 (peristaltické čerpadlo) 

Zásobník na vodu:   2 l 

Přívod stlačeného vzduchu: 1 až 5 bar (spotřeba vzduchu max 4000 Nl hod
-1

) 

Suchá teplota TT:  0...150 °C 

Vlhká teplota HT:  0...150 °C 

Teplota T1:   0...200 °C 

Absolutní tlak SP:  500...1500 hPa 

Rosný bod DT:  0...100 °C 0,1 °C 

Objem. podíl H2O:  0...100 % 

Měrná vlhkost MH:  10...1000 g kg
-1 

Specifická vlhkost SH: 10...1000 g kg
-1 

Entalpie h:   10...1000 kJ kg
-1 

Aktuální tlak vod. Par VP  10...1000 hPa 

Deficit nasycení DVP: 0...1000 hPa 

4.3 Metodika vyhodnocování výsledků 

Pro výpočty měření a tvorbu grafů byl použit tabulkový program Microsoft 

Excel 2013, který automaticky po zadání výpočtových hodnot a způsobu výpočtu 

automaticky vypočítává potřebné údaje a z vypočtených hodnot vytváří grafy. 

4.4 Průběh měření 

Měření bylo zahájeno instalací a srovnáním teploty zařízení a okolí. V časovém 

rozmezí 7:05 až 12:35 hodin probíhaly odpichy surového železa vysokých pecí číslo 4 a 6. 

Vlastní garanční měření bylo zahájeno 10 minut před odpichem, běželo během odpichu a 

ukončeno bylo 30 minut po odpichu surového železa. V tomto časovém pásmu proběhly 

shodnými aparaturami celkem 3 samostatná měření M1, M2 a M3 na každé vysoké peci 

v Třineckých železárnách a.s. 
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Během vlastního měření probíhalo i měření vzduchotechnických parametrů 

odsávané vzdušiny za látkovým filtrem pro vysokou pec číslo 4 a 6. 

Vlastní garanční měření probíhalo za podmínek běžného provozu vysoké pece, 

včetně standardní výrobní kapacitě surového železa, aby byly konečné výsledky 

reprezentativní.  

4.5 Způsob měření 

Stanovením rychlosti proudění, objemového toku a rychlosti proudění byly zjištěny 

parametry potřebné pro výpočet a zhodnocení sledovaných hodnot. Naměřené hodnoty 

z měření tuhých znečišťujících látek jsou uvedeny v tabulce číslo 4 pro vysokou pec číslo 4 

a tabulce číslo 7 pro vysokou pec číslo 6. Vypočtené hodnoty emisí TZL jsou uvedeny 

v tabulce číslo 8 pro vysokou pec číslo 4 a v tabulce číslo 9 pro vysokou pec číslo 6. 

Pro provedení výše uvedeného měření byly použity následující přístroje: 

 Digitální barometr AirFlow DB1 k měření běžného atmosférického tlaku 

 Digitální teploměry pro stanovení teploty měřené nosné vzdušiny 

 Kalibrovaná Prandtlova trubice pro stanovení rychlosti a objemového 

průtoku 

 Digitální mikromanometr AirFlow PVM 100 pro měření tlakových 

diferencí v Prandtlově trubici 

 Vlhkoměr Hygrophil 4220 pro měření vlhkosti nosné vzdušiny 

Vzorky byly odebírány na filtry o průměru 115 mm z materiálu na bázi skelných 

vláken s účinnosti záchytu 99,9 % pro částice menší než 0,31 ɲm. Následně byly vzorky 

převezeny do zkušební laboratoře, kde byly po vysušení do konstantní hmotnosti zváženy 

na laboratorních analytických vahách. Ze zjištěné hmotnosti zachyceného úletu 

a odebraného objemu vzorku byla vypočtená koncentrace tuhých znečišťujících látek. 
21

 

Vlastní doba odsávání v jednom bodě měření byla stanovená na 120 sekund 

pro vysokou pec číslo 4 a na 180 sekund pro vysokou pec číslo 6 a pro celkový počet 

osmnáct měřicích míst. Tento časový úsek byl stanoven z počtu měřících míst a vlastní 

doby odpichu vysoké pece.
 21 
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4.6 Metodika výpočtu 

Stanovení koncentrace tuhých znečišťujících látek v nosné vzdušině vypouštěné do 

ovzduší bylo provedeno výpočtem (Rovnice 9) z hmotnosti emisí zachycených 

v zachycovači a z celkového objemového průtoku nosné vzdušiny zjištěného pomocí 

Prandtlovy trubice spojené s mikromanomentrem a z koncentrace tuhých emisí.
 16, 18, 19, 20, 

21
 

 qi = Ki . qv  (9) 

kde je: 

q
i
 … hmotnostní tok (g.h

-1
) 

K … průměrná koncentrace škodliviny (mg.m
-3

)  

qv … průtok nosné vzdušiny za dobu měření 

Měrná výrobní emise představuje množství látky emitované do ovzduší vztažené na 

jednotku produkce. V případě odprášení vysokých pecí číslo 4 a 6 je měrná výrobní emise 

vztažená v kg množství TZL na množství taveniny železa, která se udává v t hod
-1

. 
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5 VYHODNOCENÍ DAT A DISKUZE 

Jednotlivá naměřená data z měřen látkových filtrů pro jednotlivé vysoké pece VP4 

a VP6 byla seřazená do tabulek, včetně všech naměřených a vypočtených hodnot. 

5.1 Výsledky měření a porovnání s emisními limity 

Na každém výstupu z látkového filtru byla provedena 3 manuální stanovení tuhých 

znečišťujících látek. Emisní limit se považuje za splněný, je-li průměr nižší, než emisní 

limit a hodnota každého manuálního měření nižší, než 120 % hodnoty emisního limitu. 
21

 

V tabulce 2 jsou uvedena základní data, která shrnují úvodní podklady pro měření 

M1 až M3 pro látkový filtr VP4. 

Tabulka 2: Měření emise TZL pro LF4 - základní údaje
 

Číslo měření jednotka M 1 M 2 M 3 

Datum měření [ - ] 7. 1. 2015 7. 1. 2015 7. 1. 2015 

Začátek měření [ hod ] 7:05 7:50 8:35 

 
Konec měření [ hod ] 7:45 8:30 9:15 

Barometrický tlak [ Pa ] 99800 99800 99800 

Počet měřících bodů [ - ] 18 18 18 

Doba odběru [ sec ] 120 120 120 

Číslo clonkové trati [ - ] 4 4 4 

V tabulce 3 jsou shrnuty data naměřená během odpichu, označená M1 až M3 a 

další upřesňující hodnoty přímo v době měření pro vysokou pec číslo 4. 
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Tabulka 3: Měření emisí pro LF4 – místní podmínky a naměřené hodnoty 

Číslo měření jednotka M 1 M 2 M 3 

Plocha potrubí [ m² ] 7,830 7,830 7,830 

Teplota [ °C ] 28,8 28,8 28,8 

Tlakový rozdíl [ Pa ] -3514 -3534 -3525 

Obsah vodních par [ % ] 1,61 1,61 1,60 

Teplota rosného bodu [°C ] 14,1 14,1 14,0 

Měrná hmotnost [ kg.m
-3

 ] 1,105 1,104 1,105 

Měrná hmotnost neutrální [ kg.m
-3

  ] 1,285 1,285 1,285 

Měrná hmotnost suchá [ kg.m
-3

  ] 1,293 1,293 1,293 

Rychlost proudění [ m.s
-1

 ] 17,305 17,436 17,343 

Objemový průtok [ m³.s
-1

 ] 135,497 136,523 135,793 

Objemový průtok neutrální [ m³.s
-1

 ] 116,465 117,323 116,706 

Objemový průtok suchý [ m³.s
-1

 ] 114,584 115,428 114,835 

Hmotnost záchytu [ g ] 0,0215 0,0202 0,0191 

Objem vzorku plynu [ m³ ] 4,169 4,167 4,166 

Objem vzorku plynu 

normální 

[m³ ] 3,584 3,582 3,580 

Objem vzorku plynu suchý [m³ ] 3,526 3,524 3,523 

V tabulce 4 jsou uvedeny naměřené hodnoty TZL zachycené z hmotnostního 

průtoku pro měření na vysoké peci číslo 4. 

Tabulka 4: Měření emisí pro LF4 – stanovení koncentrace emisí TZL pro LF VP4 

Číslo měření jednotka M 1 M 2 M 3 

Koncentrace emisí [ g.m
-3

 ] 0,0052 0,0048 0,0046 

Koncentrace emisí 

normální 

[ g.m
-3

 ] 0,0060 0,0056 0,0053 

Koncentrace emisí suchá [ g.m
-3

 ] 0,0061 0,0057 0,0054 

Hmotnostní průtok TZL 

Hmotnostní průtok [ kg.hod
-1 

] 

2,5154 2,3822 2,2413 

V grafu níže (Obrázek 13) jsou znázorněny skutečné naměřené hodnoty tuhých 

znečišťujících látek vypouštěné do ovzduší za látkovým filtrem pro vysokou pec číslo 4. 

Limitní hodnota dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění je 10 

mg.m
-3

 (vrchol osy Y). 
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 Obrázek 13: Graf koncentrace TZL v průběhu měření LF pro VP4  

Z grafu (Obrázek 13) měření látkového filtru pro vysokou pec číslo 4 je na první 

pohled patrno, že všechny naměřené emise tuhých znečišťujících látek jsou pod zákonem 

stanoveným limitem 10 mg.m
-3

. 
8
 

V tabulce 5 jsou uvedeny základní data, která shrnují úvodní podklady pro měření 

M1 až M3 pro látkový filtr VP4.  

Tabulka 5: Měření emise TZL pro LF6 - základní údaje 

Číslo měření jednotka M 1 M 2 M 3 

Datum měření [ - ] 7. 1. 2015 7. 1. 2015 7. 1. 2015 

Začátek měření [ hod ] 9:10 10:20 11:30 

 

 

Konec měření [ hod ] 10:15 11:25 12:35 

Barometrický tlak [ Pa ] 99800 99800 99800 

Počet měřících bodů [ - ] 18 18 18 

Doba odběru [ sec ] 180 180 180 

Číslo clonkové trati [ - ] 2 2 2 

 

V tabulce 6 jsou shrnuty data naměřená během odpichu, označená M1 až M3 a 

další upřesňující hodnoty přímo v době měření pro vysokou pec číslo 6. V tabulce jsou 
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hodnoty cca o 30% vyšší, než v tabulce naměřených hodnot pro látkový filtr VP4, což je 

způsobeno delší dobou měření v celkové délce 180 sekund, místo 120 sekund pro LF VP4. 

Tabulka 6: Měření emisí pro LF6 – místní podmínky a naměřené hodnoty 

Číslo měření jednotka M 1 M 2 M 3 

Plocha potrubí [ m² ] 7,830 7,830 7,830 

Teplota [ °C ] 32,8 32,6 32,6 

Tlakový rozdíl [ Pa ] -3959 -3943 -3966 

Obsah vodních par [ % ] 1,59 1,59 1,59 

Teplota rosného bodu [°C ] 13,8 13,8 13,8 

Měrná hmotnost [ kg.m
-3

 ] 1,085 1,086 1,086 

Měrná hmotnost neutrální [ kg.m
-3

  ] 1,285 1,285 1,285 

Měrná hmotnost suchá [ kg.m
-3

  ] 1,293 1,293 1,293 

Rychlost proudění [ m.s
-1

 ] 18,240 18,256 18,286 

Objemový průtok [ m³.s
-1

 ] 142,813 142,943 143,177 

Objemový průtok neutrální [ m³.s
-1

 ] 120,588 120,805 120,975 

Objemový průtok suchý [ m³.s
-1

 ] 118,672 118,886 119,052 

Hmotnost záchytu [ g ] 0,0472 0,0527 0,0449 

Objem vzorku plynu [ m³ ] 6,378 6,374 6,375 

Objem vzorku plynu 

normální 

[m³ ] 5,386 5,387 5,386 

Objem vzorku plynu suchý [m³ ] 5,300 5,302 5,300 

V tabulce 7 jsou uvedeny naměřené hodnoty TZL zachycené z hmotnostního 

průtoku pro měření na vysoké peci číslo 6. 

Tabulka 7: Měření emisí pro LF6 – stanovení koncentrace emisí TZL pro LF VP4 

Číslo měření jednotka M 1 M 2 M 3 

Koncentrace emisí [ g.m
-3

 ] 0,0074 0,0083 0,0070 

Koncentrace emisí normální [ g.m
-3

 ] 0,0088 0,0098 0,0083 

Koncentrace emisí suchá [ g.m
-3

 ] 0,0089 0,0099 0,0085 

Hmotnostní průtok TZL 

Hmotnostní průtok [ kg.hod
-1

 ] 3,8045 4,2542 3,6308 

V grafu níže (Obrázek 14) jsou znázorněny skutečné naměřené hodnoty tuhých 

znečišťujících látek vypouštěné do ovzduší za látkovým filtrem pro vysokou pec číslo 6. 



Radoslav Raclavský: Zhodnocení účinnosti látkového filtru VP4 a VP6 v TŽ a.s. 

 

2015            29 

Limitní hodnota dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění je 

10 mg m
-3

 (vrchol osy Y). 

 

Obrázek 14: Graf koncentrace TZL v průběhu měření LF pro VP6 

V níže uvedených tabulkách (Tabulka 8 a Tabulka 9) jsou přehledně seřazeny 

garantované hodnoty emisí tuhých znečišťujících látek pro jednotlivé látkové filtry pro 

vysoké pece číslo 4 a číslo 6 v Třineckých železárnách a.s., včetně nejistoty měření. Jak 

z vlastního měření vyplývá, všechny naměřené hodnoty pro jednotlivé látkové filtry pro 

vysoké pece číslo VP4 a VP6 plní zákonem číslo 201/2012 Sb. v aktuálním znění o 

ochraně ovzduší stanovené limity pro emise TZL, které stanoví hodnotu emitovaných TZL 

do 10 mg.m
-3

. 
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Tabulka 8: Přehled výsledků TZL a garantované hodnoty LF pro VP4 

Znečišťující látka – 7.1.2015 Tuhé znečišťující látky 

Garantovaná hodnota 10 mg.m
-3

 (při provozních podmínkách 

VP číslo 4) 

Číslo měření [ - ] 1 2 3 

Koncentrace emisí při 

provozních podmínkách 

[ mg.m
-3 

] 5,2 4,8 4,6 

Vážený průměr, nejistota 

stanovení 25% 

[ mg.m
-3 

] 4,9 ± 1,2 

Teplota [ °C ] 28,8 28,8 28,8 

Tlak [ Pa ] -3514 -3534 -3525 

Absolutní vlhkost [ % ] 1,61 1,61 1,61 

Střední hodnota 

hmotnostního průtoku 

[ kg.hod
-1

 ] 2,4 

Rozdíl v množství emitovaných TZL mezi látkovými filtry pro VP4 a VP6 je 

způsoben delší dobou odběru vzorků na látkovém filtru pro VP6. 

 

Tabulka 9: Přehled výsledku TZL a garantované hodnoty LF pro VP6 

Znečišťující látka – 7.1.2015 Tuhé znečišťující látky 

Garantovaná hodnota 10 mg.m
-3

 (při provozních podmínkách 

VP číslo 6) 

Číslo měření [ - ] 1 2 3 

Koncentrace emisí při 

provozních podmínkách 

[ mg.m
-3 

] 7,4 8,3 7,0 

Vážený průměr, nejistota 

stanovení 25% 

[ mg.m
-3 

] 7,6 ± 1,9 

Teplota [ °C ] 32,8 32,8 32,8 

Tlak [ Pa ] -3959 -3943 -3966 

Absolutní vlhkost [ % ] 1,59 1,59 1,59 

Střední hodnota 

hmotnostního průtoku 

[ kg.hod
-1

 ] 3,9 
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Na obrázku 15 jsou vidět instalované sondy kontinuálního měření emisí TZL za 

filtračním zařízením LF pro vysokou pec číslo 4. Toto opatření vzešlo z IPPC vydaného 

pro realizovanou stavbu. 

 

Obrázek 15: Sondy pro kontinuální měření emisí TZL pro LF VP4 
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6 ZÁVĚR 

Po provedených garančních měřeních pro jednotlivé látkové filtry pro vysoké pece 

číslo 4 a číslo 6 v Třineckých železárnách byla stanovená garantovaná hodnota emise 

tuhých znečišťujících látek při běžných provozních podmínkách na 10 mg.m
-3

, což je 

hodnota v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. v aktuálním znění a vyhláškou č. 415/2012 

Sb., na provozní podmínky. Celkové shrnutí naměřených a vypočtených hodnot 

pro jednotlivé látkové filtry je uvedeno v jednotlivých tabulkách pro každý látkový filtr 

pro vysokou pec číslo 4 a číslo 6.  

Díky splnění limitu stanoveného zákonem dojde ke snížení emisí vypouštěných 

tuhých znečišťujících látek do ovzduší, čímž se výrazně zlepší prostor přímo v místě 

odpichu vysoké pece, ale zároveň dojde i ke snížení prašnosti v okolí Třineckých železáren 

a.s., což bude mít bezesporu pozitivní vliv na život ve městě Třinci a okolí.  

Na obrázku číslo 14 jsou vidět instalované sondy kontinuálního měření emisí TZL 

za filtračním zařízením LF pro vysokou pec číslo 4. Toto opatření vzešlo z IPPC vydaného 

pro realizovanou stavbu. 

V současné době se dokončují v Třineckých železárnách a.s. další technologie 

odprášení pomocí látkových filtrů, a to „Sekundární odprášení haly KKO“ a „Oprášení 

uzlů a odprášení spalin Aglomerace 2“ v celkové hodně přesahující 2,25 mld. korun 

českých bez DPH, díky kterým dojde k výraznému zlepšení životního prostředí nejenom 

v Třineckých železárnách a.s., ale i v nedalekém Třinci a celém širokém okolí, neboť 

česko-polské pohraničí patří k nejznečištěnějším oblastem v České republice.  
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